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Piyasa Gündemi

Son dönemde vaka sayılarındaki yükseliş ve kapanmalar ile
gündeme gelen Çin’de bu sabah açıklanan sanayi ve perakende
göstergelerinde yaşanan sert düşüş, küresel çapta büyüme
kaynaklı endişelerin artış kaydetmesine ve risk iştahının
baskılanmasına neden oldu. Merkez bankalarına dair sıkılaşma ile
büyüme kaynaklı endişeler küresel çaptaki fiyatlamaları
şekillendirmeye devam ederken, ana risk başlıkları gündemdeki
yerini ve önemini koruyor. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    10:00 Türkiye – Cari İşlemler Dengesi Önem: Yüksek
•    11:00 Türkiye – Bütçe Dengesi Önem: Orta

Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayına ilişkin sanayi üretim
istatistiklerini yayımladı. Buna göre yıllık bazda sanayi üretimi %9,6
artarken, aylık bazda %1,8 daraldı. Sanayinin alt sektörleri
incelendiğinde, Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü
endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9, imalat sanayi sektörü
endeksi %10,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve
dağıtımı sektörü endeksi %1,9 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı
Nureddin Nebati Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurul
toplantısındaki konuşmasında "enflasyonla mücadelemiz topyekun
olduğu sürece başarıya ulaşacaktır" dedi. Nebati konut destekleri
sonrası astronomik fiyat artışı yapanlara göz yummayacaklarını
söyledi. Yurt içinde cari işlemler ve bütçe dengesi rakamları ön
planda olacak.

Euro Bölgesi

Avrupa Birliği, Rusya ile yaşanan doğalgaz krizini çözmeye
çalışıyor. Birlik, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ruble
cinsinden ödeme talepleri için masaya oturdu. Avrupa Komisyonu,
üye ülkelerin hükümetlerine, şirketlerin Gazprombank’ta hesap
açmasının önünün açılacağını duyurdu. Avrupa Birliği (AB) dışişleri
bakanları yarın Brüksel'de, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son
durum, savaşın Batı Balkanlar'a etkileri ve Rusya'ya karşı şimdiye
kadar uzlaşılamayan enerji ihracatı yasağını da içeren son yaptırım
paketini görüşmek üzere bir araya gelecek. Almanya, Rusya’yı
Ukrayna’da savaşı "tahıl savaşına" dönüştürmekle suçladı.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya-Ukrayna
savaşının küresel bir kriz haline geldiğini vurguladı ve Rusya’nın
Ukrayna’dan tahılın çıkmasını engellemesi sebebiyle gelecek
aylarda özellikle Afrika ve Orta Doğu’da insanların hayatını
kaybedeceği uyarısında bulundu.

ABD

ABD'de ÜFE nisanda aylık %0,5 ve yıllık %11 arttı. Ülkede,
TÜFE’nin ardından beklentilerin üzerinde artış kaydeden ÜFE verisi
de fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıların süreceğine işaret etti.
Fed Başkanı Powell’ın yaptığı açıklamalarda gelecek toplantılarda
50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesinin uygun olacağını
bildirmesi ve FOMC üyelerinin de bu mesajı desteklemesi,
yatırımcıların güvenli liman arayışının sürmesine ve dolara olan
talebin güçlü kalmasına neden oldu. Dolar endeksi yaklaşık son 20
yılın en yüksek seviyelerinde bulunuyor. Bu gelişmelerle ABD
borsalarında volatilitenin arttığı ve seansa düşüşle başlayan
endekslerin tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ettiği
gözlemleniyor.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 15.4964 0.11 2.68 15.62
EURTRY 16.1185 0.00 1.12 6.71
EURUSD 1.0401 -0.11 -1.52 -8.57
GBPUSD 1.2237 -0.22 -0.74 -9.57
USDJPY 129.04 -0.14 -0.97 12.11

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 15.8238 7.85 39.75 153.38
Dolar Endeksi 104.5730 10.80 85.70 890.30
REK 57.0500 - - 933.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,993.25 -0.66 0.14 -16.08
DAX Yakın Vade 13,990.00 -0.17 4.49 -11.77
Dow Jones Yakın
Vade 31,950.00 -0.53 -0.66 -11.80

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,805.33 -0.36 -2.61 -1.33
Gram Altın 899.40 -0.26 -0.03 15.17
WTI 107.15 -1.13 5.68 41.86
BRENT 108.60 -1.32 3.87 39.64
Bakır 4.11 -0.56 -2.48 -7.28

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 26.7100 -26.00 377.00 401.00
Türkiye 10 Yıllık 25.0800 -55.00 217.00 76.00
ABD 10 Yıllık 2.9190 0.00 -11.90 140.50
ABD 2 Yıllık 2.5910 0.90 -1.90 186.10
Almanya 10 Yıllık 0.9520 0.60 -13.80 112.90
Almanya 2 Yıllık 0.1150 0.70 -11.40 74.30

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 16.2398 0.47 0.00 1.80
USDIDR 14,682.80 0.11 0.92 3.10
USDTRY 15.4964 0.11 2.68 15.62
USDRUB 64.9980 -0.77 -7.15 -13.20
USDBRL 5.0612 0.01 -1.93 -9.16
USDCNY 6.7935 0.07 0.93 6.88
USDMXN 20.1507 0.26 -1.21 -1.81
USDCZK 23.7840 0.01 0.38 8.70
USDHUF 371.3580 0.22 3.11 14.36
USDPLN 4.5017 0.11 1.24 11.58
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi mart ayında aylık bazda %0,8 yıllık
bazda ise %1,8 seviyesine gerileyerek zayıflama kaydetti. ABD
cephesinde ise Fed Başkanı J. Powell ve Fed üyelerinin
açıklamaları ön plandaydı. Fed Başkanı Powell, ekonomide çok
önemli rol oynayacak jeopolitik gelişmeler olduğunu, ekonominin
yumuşak bir iniş yapıp yapamayacağının kontrol edemedikleri
faktörlere bağlı olabileceğini ifade etti. Ülkede tüketici güveni Mayıs
ayında tüketicilerin enflasyon endişeleriyle 59,1 seviyesine
gerileyerek 2011'den beri en düşük seviyede açıklandı. Küresel
dolar endeksindeki değer kazancı ile paritede baskı sürmektedir.
Paritede 1,0435 – 1,0462 - 1,0505 direnç, 1.0392 - 1.0365 - 1.0322
seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.0775

  1.0709  

 1.0625   

1.0542    

 1.0475   

  1.0409  

   1.0325

GBP/USD

İngiltere'nin AB'nin uyarısına rağmen NI protokolünü değiştirmeye
hazır olması, Brexit korkularını masada tutuyor. Çin'in karamsar
verileri, covid haberleri riskten kaçınma ve kaçınma dalgasını
tazeliyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetin yeni
politikası kapsamında 50 sığınmacının önümüzdeki günlerde
Ruanda'ya gönderileceğini açıkladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz
Truss, G7 ülkelerini, Ukrayna'ya daha fazla silah tedarik edip,
Rusya'ya yönelik yaptırımları genişleterek Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin üzerindeki baskıyı artırmaya çağırdı.Avrupa vadelileri
bugün karışık bir görünüm sergiliyor. Teknik açıdan, GBPUSD
düşüş trendi etkisindeki hareketini sürdürüyor. GBPUSD paritesi için
1.2294 – 1.2330 – 1.2399 seviyeleri direnç, 1.2225 – 1.2189 –
1.2119 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.2867

  1.2752  

 1.2555   

1.2359    

 1.2244   

  1.2129  

   1.1932
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USD/TRY

Mayıs ayının ilk haftasında yurt içinde açıklanan enflasyon
rakamları ve Fed’in 50 baz puanlık faiz artırım kararı sonrası geçen
hafta genelinde kurda yükseliş eğilimlerinin hâkim olduğunu gördük.
ABD’de geçen hafta açıklanan ve güçlü seyreden enflasyon
rakamları sonrası dolar endeksi güçlü kalmaya devam etti. Bugün
ise yurt içinde cari işlemler dengesi ve bütçe dengesi verilerini
izleyeceğiz. Mart ayına ilişin cari işlemler açığının 5,2 milyar dolar
olarak öngörüyoruz. ABD tarafında ise Fed üyesi Williams’ın
açıklamaları izlenecek. Haftaya hafif yükseliş eğilimi ile başlayan
Dolar/TL, bu sabah saat 08:45 itibariyle 15,49’lu seviyelerde
bulunuyor. Dolar endeksi 104,51 seviyesinde hareket ederken, ABD
10 yıllık tahvil faizi ise %2,91’li seviyelerden işlem görüyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15.0993

  14.9928  

 14.9287   

14.8646    

 14.7581   

  14.6516  

   14.5875

EUR/TRY

Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi mart ayında aylık bazda %0,8 yıllık
bazda ise %1,8 seviyesine gerileyerek zayıflama kaydetti. Euro
Bölgesi’nde sanayi üretiminin savaş nedeniyle daralmaya devam
ediyor olması euroda değer kaybını beraberinde getirdi. Avrupa
Birliği, İran'a yapılan ziyaretin nükleer görüşmelerde ilerleme
sağlanmasına zemin hazırladığı açıklamasında bulundu. Yurt içinde
ise yıllık bazda sanayi üretimi %9,6 artarken, aylık bazda %1,8
daraldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, enflasyonla mücadelenin
topyekûn olduğu sürece başarıya ulaşacağını vurguladı. Yurt içinde
cari işlemler ve bütçe dengesi, Euro Bölgesi’nde dış ticaret
rakamlarının açıklanması bekleniyor. Euro/TL kuru bu sabah 08:30
saatlerinde 16,12’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   15.9784

  15.8885  

 15.7800   

15.6715    

 15.5817   

  15.4918  

   15.3833
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, enflasyonist endişeler, merkez bankalarından
gelen sıkılaşma adımları ve küresel büyümeye yönelik endişelerin
etkisiyle risk iştahı baskı altında kalıyor. Bu konular, fiyatlamaları
etkiliyor. Ons altında, Fed'in atacağı adımlara yönelik beklentiler
karşısında zayıf ve yükselişinde zorlanıyor. Bu hafta içinde Fed
üyeleri ve Fed Başkanı Powell'ın konuşmaları, ons altının seyri
açısından takip edilebilir. En son Powell, faiz konusunda geç
kaldıklarını belirtmişti. Bu konuyla alakalı yeni söylemler, altında da
oynaklığa yol açabilir. Dolar endeksi 103,00-104,00 puan
bölgesinde ve geri çekilmelerde sınırlı kalıyor. Bu da altını
baskılamaya devam edebilir. Ons altın için 1827$ - 1842$ ve 1857$
direnç noktaları, 1813$ - 1797$ - 1783$ destek noktaları olarak
bulunuyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,921.35

  1,906.94  

 1,895.15   

1,883.35    

 1,868.94   

  1,854.53  

   1,842.74

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasaları cuma günü perakende, kamu
hizmetleri ve teknoloji sektörleri öncülüğüyle yükseldi. Frankfurt
borsasının kapanışıyla DAX 2,10%, MDAX endeksi 2,27% ve
TecDAX endeksi 3,42% değer kazandı. Almanya Başbakanı Scholz,
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının NATO'yu zayıflatamadığını tam
tersine güçlendirdiğini, İsveç ve Finlandiya'nın katılımıyla ittifakın
daha da güçleneceğini söyledi. Avrupa vadelileri bugün karışık bir
görünüm sergiliyor. Teknik açıdan, DAX endeksinde ikili dip
formasyonu oluşumu gözlemleniyor. DAX endeksi için 14.070–
14.202 – 14.324 seviyeleri direnç, 13.878 – 13.730 – 13.470
seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   14,329.33

  14,103.67  

 13,958.33   

13,813.00    

 13,587.33   

  13,361.67  

   13,216.33
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Dow Jones Yakın Vade

ABD endeks vadeli işlemleri, haftalık keskin kayıpların ardından
yeni haftada düşüş sergiliyor. Philadelphia Fed'in yaptığı bir ankete
göre, ABD ekonomik görünümü zayıfladı ve enflasyon bir süreliğine
daha önce beklenenden daha yüksek kalmaya doğru gidiyor. Reel
GSYİH'nın bu çeyrekte, üç ay önceki son ankete göre 1,9 puan
düşerek yıllık %2,3 oranında büyümesi bekleniyor ve yıllık oranın
gelecek yıl %2,3'e ve 2024'te %2,0'a düşmesi bekleniyor. Cuma
gününü %1,47 yükselişle tamamlayan endekste, 21 ve 10 günlük
hareketli ortalamaların başabaş noktasına yakın seyri ve olası üssel
kesişim yükselişi destekleyebilir. 32.329 – 32.581 – 32.963 direnç,
geri çekilmelerde ise 31.947– 31.695 – 31.313 destek olarak takip
edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   33,007.00

  32,604.00  

 32,362.00   

32,120.00    

 31,717.00   

  31,314.00  

   31,072.00

S&P 500 Yakın Vade

Goldman Sachs, yıl için piyasa tahminini düşürdü. Goldman'ın hisse
senedi stratejisi ekibi, S&P 500 için 2022 sonu hedefini 4.700'den
4.300'e düşürdü ve endeksin 3 Ocak zirvesinden bu yana kırıldığını
belirtti. Analistler olası bir durgunluk halinde, S&P'yi 3.600'e
düşebileceğini ve bunun da mevcut seviyelerden %11'lik bir düşüş
olacağını belirtti. Stratejist David Kostin "Ekonomistlerimiz
önümüzdeki iki yıl içinde %35'lik bir resesyon olasılığı belirlediler"
dedi. "Azalan hisse başına kar tahminleri ve daha geniş bir getiri
açığı kombinasyonu, daha düşük bir endeks seviyesini
yönlendirecektir." Açıklamalarında bulundu. S&P500 endeksi yeni
haftaya %0,52 düşüşle yatay negatif başlıyor. 4.060– 4.108–
4.180direnç, 3.988 – 3.940 – 3.868 destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   4,185.83

  4,110.92  

 4,065.33   

4,019.75    

 3,944.83   

  3,869.92  

   3,824.33
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Brent Petrol

Çin'de nisan ayında salgına karşı alınan önlemler sebebiyle
ekonomik veriler beklentilerin altında kalıyor. Bu sabah Çin'den
açıklanan sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerindeki düşüş
ve işsizlik oranındaki yükseliş, piyasalarda risk iştahını baskıladı.
Çin'e yönelik olumsuz beklentiler, petrolde talebi azaltabilir
beklentisiyle, bu sabah petrol fiyatlarında düşüşe neden oluyor. Bu
nedenle petrol fiyatlarının seyri için Çin'deki gelişmeler yakından
izlenebilir. Bu hafta, AB Dışişleri Bakanları Brüksel'de toplanacak ve
Rusya'ya yaptırım konusunun ele alınması bekleniyor. Bu konuyla
ilgili olası açıklamalarda izlenebilir. Petrol fiyatları için hareketli bir
hafta olabilir. Brent petrol için 108,71$ - 106,31$ - 104,83$ destek
noktaları, 110,19$ - 112,59$ ve 114,07$ direnç noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   117.40

  115.13  

 113.80   

112.48    

 110.21   

  107.94  

   106.61

USD/JPY

Fed Başkanı Powell’ın yaptığı açıklamalarda gelecek toplantılarda
50 baz puanlık faiz artırımına gidilmesinin uygun olacağını
bildirmesi ve FOMC üyelerinin de bu mesajı desteklemesi,
yatırımcıların güvenli liman arayışının sürmesine ve dolara olan
talebin güçlü kalmasına neden oldu. Dolar endeksi yaklaşık son 20
yılın en yüksek seviyelerinde bulunuyor. Bu etkenler paritenin bir
miktar pozitif ivme kazanmasına yardımcı oldu. Endekslerdeki
toparlanma da güvenli liman Japon yenine talebi kısıtladı. ABD
tahvil getirileri dolar endeksi ve parite üzerinde etkili olabilir. Parite
için 129.69 - 130.12 – 130.79 seviyeleri direnç, 128.58 - 127.91 –
127.48 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   132.69

  131.62  

 130.89   

130.16    

 129.09   

  128.03  

   127.30
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Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi

Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks

Adres : Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/İstanbul/Türkiye

Tel :(0216) 453 0120

E-Posta : gedikforex@gedik.com

 

* Gedik Yatırım Foreks Bülteni, Genel Yatırım Tavsiyesi Kapsamında Yatırım Danışmanlığı Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.

YASAL UYARI

"Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar
ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler,
herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber
verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve
kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir."
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